2. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště
konané dne 13.12.2010

Zastupitelstvo města Uherské Hradiště

vzalo na vědomí
zprávu o činnosti Rady města

vzalo na vědomí
1. Plnění rozpočtu města za leden až září 2010

vzalo na vědomí
1. Rozpočtové opatření č. 11/2010, provedené radou města dle podmínek stanovených
zastupitelstvem města.
schválilo
1. Rozpočtové opatření č. 12/2010 dle důvodové zprávy. Celkový rozpočet města na rok 2010
má tuto skladbu: viz příloha č. 1
2. Seznam investičních akcí s úhradou ve více letech ve znění dle přílohy důvodové zprávy

schválilo
1. Závazné ukazatele plnění rozpočtu pro radu města tak, jak jsou uvedeny v důvodové
zprávě.
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2. Závazný vzor Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště,
platný od 1.1.2011
3. Uzavření smlouvy s Oblastní charitou Uherské Hradiště, na poskytnutí neinvestiční dotace
ve výši 539 600,- Kč, určené na provoz Sociální poradny s azylovým bydlením, ul.
Průmyslová 1299, Uherské Hradiště, za dodržení podmínek vzorové smlouvy pro poskytnutí
dotací, platné pro rok 2011
4. Uzavření smlouvy s Regionem Slovácko, sdružením pro rozvoj cestovního ruchu, na
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 2 681 000 Kč na provoz Městského informačního
centra a Informačního centra mládeže v roce 2011, za dodržení podmínek vzorové smlouvy
pro poskytnutí dotací, platné pro rok 2011
5. Uzavření smlouvy se Sdružením dobrovolných hasičů Vésky, zastoupené panem
Jaroslavem Křivákem, na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 25 700 Kč na zabezpečení
hasičské soutěže "O pohár starosty města", za dodržení podmínek vzorové smlouvy pro
poskytnutí dotací, platné pro rok 2011
6. Uzavření smlouvy s obecně prospěšnou společností Park Rochus, o.p.s., na poskytnutí
neinvestiční dotace ve výši 815 tis. Kč na provozní náklady organizace a údržbu přírodního
areálu Park Rochus, za dodržení podmínek vzorové smlouvy pro poskytnutí dotací, platné pro
rok 2011
uložilo

1. Radě města realizaci rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2011 v platném znění.
Termín: 31.12.2011

schválilo
1. Rozpočet města Uherské Hradiště na rok 2011 takto: viz příloha č. 1

schválilo
1. Rozpočtový výhled města Uh. Hradiště na období let 2012 až 2016 takto: viz příloha č. 2
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schválilo
1. uzavření Darovací smlouvy na stavbu světelné křižovatky (včetně smyček a stavebních
úprav) na pozemcích p. č. 151/10, p. č. 122/1, p. č. 122/3, p. č. 656/6 a p. č. 653/29, vše v k. ú.
Uherské Hradiště, mezi městem Uherské Hradiště, (obdarovaný) a společností BILLA, spol. s
r. o., (dárce); dle přiloženého návrhu smlouvy
2. převod pozemku st. p. č. 1371 o celkové výměře 23 m2 v k. ú. Uherské Hradiště, paní Anně
Zapletalové, za kupní cenu 400 Kč/m2
3. převod části pozemku původní p. č. 163/2 o výměře 473 m2 (dle GP č. 452-48/2010 nově
vzniklá parcela rovněž označená č. 163/2 o celkové výměře 473 m2) v k. ú. Míkovice nad
Olšavou, panu Josefu Strakovi, za kupní cenu 180 Kč/m2
4. převod části pozemku původní p. č. 163/2 o výměře 190 m2 (dle GP č. 452-48/2010 nově
vzniklá p. č. 163/7 o celkové výměře 190 m2) v k. ú. Míkovice nad Olšavou, MUDr. Tomáši
a MUDr. Adéle Zajícovým, za kupní cenu 180 Kč/m2
5. převod části pozemku původní p. č. 163/2 o výměře 46 m2 (dle GP č. 452-48/2010 nově
vzniklá p. č. 163/8 o celkové výměře 46 m2) v k. ú. Míkovice nad Olšavou, paní Veronice
Zapletalové, za kupní cenu 180 Kč/m2
6. převod části pozemku původní p. č. 163/2 o výměře 57 m2 (dle GP č. 452-48/2010 nově
vzniklá p. č. 163/9 o celkové výměře 57 m2) v k. ú. Míkovice nad Olšavou, paní Martě
Staškové, za kupní cenu 180 Kč/m2
7. směnu části pozemku původní p. č. 24/2 o výměře 50 m2 (dle GP č. 730-37/2010 díl "c" o
celkové výměře 50 m2) v k. ú. Sady ve vlastnictví pana Miloslava Hanáčka, za část pozemku
p. č. 192/5 o výměře 50 m2 (dle GP č. 730-37/2010 díl "b" o celkové výměře 50 m2) v k. ú.
Sady ve vlastnictví města Uherské Hradiště, bez doplatku
8. převod části pozemku původní p. č. 533/4 o výměře 228 m2 a části pozemku původní p. č.
1683/15 o výměře 632 m2 (dle GP č. 704-51/2010 vznikla sloučením části pozemku původní
p. č. 533/4 o výměře 228 m2 a části pozemku původní p. č. 1683/15 o výměře 632 m2 nová p.
č. 1683/35 o celkové výměře 860 m2), oba v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště, společnosti
HOME 4 U s. r. o., za kupní cenu 250 Kč/m2
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9. převod části pozemku původní p. č. 534 o výměře 331 m2 (dle GP č. 704-51/2010 nově
vzniklá p. č. 534/3 o celkové výměře 331 m2) v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště,
společnosti HOME 4 U s. r. o., za kupní cenu 200 Kč/m2
10. převod částí pozemků původní p. č. 3000/39 o výměře 163 m2 (dle GP č. 2229-40/2010
nově vzniklá p. č. 3000/278 o celkové výměře 163 m2) a původní p. č. 3000/117 o výměře
240 m2 (dle GP č. 2229-40/2010 nově vzniklá p. č. 3000/277 o celkové výměře 240 m2), oba
v k. ú. Mařatice, společnosti Sluneční terasy s. r. o., za kupní cenu 1.500 Kč/m2; za účelem
vybudování 27 parkovacích míst, s podmínkou převodu těchto parkovacích míst včetně
pozemků pod nimi zpět na město Uherské Hradiště za celkovou kupní cenu 1.000 Kč
11. převod pozemku st. p. č. 1116 o celkové výměře 18 m2 v k. ú. Uherské Hradiště, paní
Bronislavě Sklenářové, za kupní cenu 400 Kč/m2
12. změnu usnesení ZM č. 273/19/Z/2009 ze dne 20.04.2009 v odst. I. v bodě 12., a to
následovně: původní znění: ZM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě na
převod části pozemku st.p.č. 25/21 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Uherské Hradiště, uzavřené
mezi Městem Uherské Hradiště, a paní Irenou Brimovou, panem Martinem Hanákem,
společností KOVOKON Popovice s.r.o., Ing. Pavlem Koželuhou, panem Radimem
Koželuhou, Ing. Janem Ksiazkiewiczem, Ing. Rostislavem Látalem a Ing. Janou Látalovou,
panem Zdeňkem Foltýnem a paní Dobromilou Foltýnovou, za kupní cenu 3.500,-- Kč/m2
nové znění: ZM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě na převod části
pozemku st. p. č. 25/21 o výměře cca 40 m2 v k. ú. Uherské Hradiště, uzavřené mezi městem
Uherské Hradiště, a paní Irenou Brimovou, panem Martinem Hanákem, společností
KOVOKON Popovice s. r. o., Ing. Pavlem Koželuhou, panem Radimem Koželuhou, Ing.
Janem Ksiazkiewiczem, Ing. Rostislavem Látalem a Ing. Janou Látalovou, Ing. Ivanem a
Ing. Zdenkou Chrástkovými, za kupní cenu 3.500 Kč/m2
13. podání žaloby na určení vlastnického práva k pozemku p. č. 3058/48 o celkové výměře 1
218 m2 v k. ú. Mařatice, proti panu Zdeňku Štěrbovi.
14. převod pozemku st. p. č. 2558/2 o celkové výměře 3 m2 v k. ú. Uherské Hradiště,
Jaroslavu a Vlastě Znojovým, za kupní cenu 400 Kč/m2
15. uzavření Dodatku č. 4 ke Kupní smlouvě č. 2007/142/SMM, ve znění Dodatků č. 1, č. 2 a
č. 3, uzavřené dne 27.03.2007 mezi městem Uherské Hradiště, a společností CGM Czech a.
s., spočívajícího v prodloužení termínu realizace veřejného hřiště, a to nejpozději do
30.06.2011; dle přiloženého návrhu Dodatku č. 4 v důvodové zprávě
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neschválilo
1. převod části pozemku p. č. 855/1 o výměře cca 50 m2 a části pozemku p. č. 855/4 o výměře
cca 15 m2, oba v k. ú. Mařatice, panu Vratislavu Vojtkovi, za kupní cenu 200 Kč/m2
zrušilo
1. usnesení ZM č. 106/8/Z/2007 ze dne 17.12.2007 v odst. I. v bodě 6., a to ve znění: ZM
schvaluje nabytí nefunkčního plynovodu umístěného na pozemku p.č. 653/19 (ulice
Nádražní) v délce 170 m, na pozemku p.č. 653/23 (Masarykovo náměstí) v délce 110 m, na
pozemku p.č. 653/24 (ulice Prostřední) v délce 12 m, na pozemku p.č. 653/26 (ulice Šromova)
v délce 15 m a na pozemku p.č. 653/32 (ulice Havlíčkova) v délce 141 m, vše v k.ú. Uherské
Hradiště, od společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s., bezúplatně
2. usnesení ZM č. 55/5/Z/2007 ze dne 28.05.2007 v odst. I. v bodě 7., a to ve znění: ZM
schvaluje nabytí části pozemku st.p.č. 445 o výměře 1 m2 v k.ú. Mařatice od Evy Neničkové,
Vlastimila Neničky a Mgr. Jany Neničkové, za kupní cenu 240,-- Kč/m2
3. usnesení ZM č. 55/5/Z/2007 ze dne 28.05.2007 v odst. I. v bodě 8., a to ve znění: ZM
schvaluje nabytí části pozemku p.č. 242/2 o výměře 1 m2 v k.ú. Mařatice od paní Libuše
Otýpkové, a paní Marty Slováčkové, za kupní cenu 240,-- Kč/m2
4. usnesení ZM č. 55/5/Z/2007 ze dne 28.05.2007 v odst. I. v bodě 9., a to ve znění: ZM
schvaluje nabytí části pozemku p.č. 282 o výměře 1 m2 v k.ú. Mařatice od Blaženy
Prokopové, od Hany Szepesiové, od Jaromíra Prokopa, a od Jana Prokopa, za kupní cenu
240,-- Kč/m2
5. usnesení ZM č. 55/5/Z/2007 ze dne 28.05.2007 v odst. I. v bodě 10., a to ve znění: ZM
schvaluje nabytí části pozemku st.p.č. 565 o výměře 4 m2 v k.ú. Mařatice od Blaženy
Prokopové, od Hany Szepesiové, od Jaromíra Prokopa, a od Jana Prokopa, za kupní cenu
240,-- Kč/m2
6. usnesení ZM č. 55/5/Z/2007 ze dne 28.05.2007 v odst. I. v bodě 11., a to ve znění: ZM
schvaluje nabytí části pozemku st.p.č. 459 o výměře 10 m2 v k.ú. Mařatice od manželů
Stanislava a Anny Skráškových, za kupní cenu 240,-- Kč/m2
7. usnesení ZM č. 55/5/Z/2007 ze dne 28.05.2007 v odst. I. v bodě 12., a to ve znění: ZM
schvaluje nabytí části pozemku st.p.č. 566 o výměře 2 m2 v k.ú. Mařatice od Michala Plocka,
a Otakara Plocka, za kupní cenu 240,-- Kč/m2
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8. usnesení ZM č. 55/5/Z/2007 ze dne 28.05.2007 v odst. I. v bodě 13., a to ve znění: ZM
schvaluje nabytí části pozemku p.č. 294 o výměře 2 m2 v k.ú. Mařatice od Otakara Plocka,
Sokolovská 492, 686 05 Uherské Hradiště - Mařatice a Anny Holoubkové, za kupní cenu
240,-- Kč/m2
9. usnesení ZM č. 55/5/Z/2007 ze dne 28.05.2007 v odst. I. v bodě 17., a to ve znění: ZM
schvaluje nabytí části pozemku p.č. 726/5 o výměře 68 m2 v k.ú. Jarošov u Uherského
Hradiště od PF ČR, za kupní cenu 240,-- Kč/m2
10. usnesení ZM č. 55/5/Z/2007 ze dne 28.05.2007 v odst. I. v bodě 18., a to ve znění: ZM
schvaluje nabytí části pozemku p.č. 1683/5 o výměře 10 m2 v k.ú. Jarošov u Uherského
Hradiště od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, za kupní cenu 240,-- Kč/m2
11. usnesení ZM č. 55/5/Z/2007 ze dne 28.05.2007 v odst. I. v bodě 19., a to ve znění: ZM
schvaluje nabytí části pozemku p.č. 1683/28 o výměře 10 m2 v k.ú. Jarošov u Uherského
Hradiště od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, za kupní cenu 240,-- Kč/m2
12. usnesení ZM č. 55/5/Z/2007 ze dne 28.05.2007 v odst. I. v bodě 20., a to ve znění: ZM
schvaluje nabytí části pozemku p.č. 726/7 o výměře 46 m2 v k.ú. Jarošov u Uherského
Hradiště od PF ČR, za kupní cenu 240,-- Kč/m2
13. usnesení ZM č. 55/5/Z/2007 ze dne 28.05.2007 v odst. I. v bodě 23., a to ve znění: ZM
schvaluje směnu části pozemku původní p.č. 533/8 o výměře 152 m2 ( dle GP č. 621 12/2007 vznikla z části původní p.č. 533/8 o výměře 152 m2 nová p.č. 533/9 o celkové
výměře 152 m2) z majetku p. Víta Staňka, za část pozemku p.č. 533/4 o výměře 152 m2 z
vlastnictví Města Uherské Hradiště, vše v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště; bez doplatku
14. usnesení ZM č. 54/5/Z/2007 ze dne 28.05.2007 v odst. I. v bodě 13., a to ve znění: ZM
schvaluje převod NTL plynovodu PEDN 90 dl. 50 m a NTL přípojky PEDN 63 dl. 11,5 m
společnosti JMP Net, s.r.o., za kupní cenu 170.000,-- Kč
15. usnesení ZM č. 54/5/Z/2007 ze dne 28.05.2007 v odst. I. v bodě 14., a to ve znění: ZM
schvaluje nabytí pozemků p.č. 1752/13 o výměře 2 585 m2, p.č. 1752/14 o výměře 3 285 m2,
p.č. 1762/9 o výměře 403 m2, p.č. 1762/10 o výměře 1 839 m2, p.č. 1766/6 o výměře 552 m2,
p.č. 1809/9 o výměře 1 062 m2, vše v k.ú. Mařatice; od MVDr. Milana Hanáčka, za kupní
cenu 50,-- Kč/m2
16. usnesení ZM č. 43/4/Z/2007 ze dne 02.04.2007 v odst. I. v bodě 4., a to ve znění: ZM
schvaluje nabytí id. 1/2 části pozemku p.č. 903 o výměře 18 m2 v k.ú. Mařatice (dle GP č.
1727-6/2005 ze dne 29.3.2006 nově vzniklá 3179/26 o výměře 18 m2 v k.ú. Mařatice) od paní
Jitky Staňkové, a pana Víta Staňka, za kupní cenu 50,--Kč/m2
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17. usnesení ZM č. 204/15/Z/2008 ze dne 13.10.2008 v odst. I. v bodě 5., a to ve znění: ZM
schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu přípojek inženýrských sítí s napojením
na komunikaci na části pozemku p.č. 3015/37 v délce 112 bm (přípojka horkovodu), na části
pozemku p.č. 3015/75 v délce 8 bm (přípojka horkovodu) a na částech pozemků p.č. 3016/76
v délkách 16 bm (přípojka horkovodu), 38 bm (přípojka NN), 12 bm (přípojka vodovodu) a
výměrách 40 m2 (dotažení zpevněné plochy komunikace) a 4 m2 (dotažení zpevněné plochy
chodníku), vše v k.ú. Mařatice, mezi městem Uherské Hradiště, a společností EVPÚ Defence
s.r.o.,
18. usnesení ZM č. 166/12/Z/2008 ze dne 09.06.2008 v odst. I. v bodě 11., a to ve znění: ZM
schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi městem Uherské Hradiště, a společností PEQ Invest
s.r.o., týkající se převodu pozemku p.č. 3000/125 o výměře 73 m2, části původního pozemku
p.č. 3000/117 o výměře 796 m2 (dle GP č. 2025-10/2008 nově vzniklé p.č. 3000/264 o
celkové výměře 561 m2 a p.č. 3000/265 o celkové výměře 235 m2) a části původního
pozemku p.č. 3000/229 o výměře 162 m2 (dle GP č. 2025-10/2008 nově vzniklá p.č.
3000/266 o celkové výměře 162 m2), vše v k.ú. Mařatice; za kupní cenu 1.200,-- Kč/m2 a
kaucí 1.500.000,-- Kč s podmínkou kolaudace stavby bytových domů "Sluneční terasy" do tří
let od podpisu této kupní smlouvy, v opačném případě možnost zpětného odkupu pozemků
městem Uherské Hradiště za kupní cenu 1.200,-- Kč/m2 a propadnutí kauce
19. usnesení ZM č. 143/11/Z/2008 ze dne 14.04.2008 v odst. I. v bodě 5., a to ve znění: ZM
schvaluje nabytí části pozemku původní p.č. 1449 o výměře 195 m2 (dle GP č. 1466-13/2005
nově vzniklá p.č. 1449/1 o celkové výměře 195 m2) a pozemku p.č. 1452 o výměře 54 m2,
oba v k.ú. Uherské Hradiště, od České republiky, právo hospodaření: Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, za kupní cenu dle ZP, který bude předložen ÚZSVM

schválilo
přiložený dodatek č.3 Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí - Sdružení obcí pro
rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě

schválilo
1. neúčtování majetkových sankcí společnosti UNISTAV a.s., zhotoviteli díla "Sportovně
relaxační centrum Uherské Hradiště", sjednaných v odstavci 6.1.1. smlouvy o dílo uzavřené
dne 20. 10. 2009 ve znění jejích dodatků
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2. uzavření dohody o narovnání mezi městem Uherské Hradiště a společností UNISTAV a.s.,
a to dle přílohy č. 1

uložilo
1. radě města prověřit možnost uplatnění sankcí na zpracování projektové dokumentace na
stavbu Sportovně relaxačního centra v Uherském Hradišti. Termín: 28.2.2011
2. radě města zajistit důslednou kontrolu při převzetí stavby Sportovně relaxačního centra v
Uherském Hradišti včetně odstranění všech nedodělků a závad. Termín: 28.2.2011

určilo
Ing. Zdeňka Procházku zastupitelem pro pořizování územně plánovací dokumentace

vzalo na vědomí
informaci o projektu "Zefektivnění procesu strategického plánování a řízení rozvoje města
Uherské Hradiště"
schválilo
aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020, zpracování
střednědobého rozvojového plánu do roku 2014 a ostatní aktivity projektu dle důvodové
zprávy.

stanovilo
starostu města pana Květoslava Tichavského jako zodpovědného politika pro místní Agendu
21 a projekt Zdravé město

schválilo
realizaci projektu Slovácké centrum kultury a tradic - revitalizace jezuitské koleje podle
projektové žádosti o finanční podporu ROP Střední Morava, registrační číslo
CZ.1.12/2.2.00/15.00715
schválilo
předfinancování aktivit investiční fáze projektu z rozpočtu města ve výši 65 mil. Kč včetně
DPH v roce 2011 a 14 mil. Kč včetně DPH v roce 2012
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schválilo
zajištění zdrojů ve výši rozdílu mezi příjmy a výdaji projektu pro zabezpečení udržitelnosti
projektu po dobu minimálně 5 let od zahájení provozní fáze projektu

pověřilo
Květoslava Tichavského, starostu města Uherské Hradiště, jako zástupce města
- k výkonu práv společníka v obchodních společnostech s majetkovým podílem města v
rozsahu stanov těchto společností, zejména k účasti na valných hromadách, k hlasování na
nich, k podání oprávněných žádostí o vysvětlení, jakož i k podání návrhů a protinávrhů,
týkajících se záležitostí projednávaných na valných hromadách,
- k vystavení plné moci pro svého zástupce k výkonu těchto práv v případě, kdy se nebude
moci na výkonu sám podílet.

vydalo
obecně závaznou vyhlášku města Uherské Hradiště o místním poplatku ze psů v přiloženém
znění

vydalo
obecně závaznou vyhlášku města Uherské Hradiště o místním poplatku z ubytovací kapacity
v přiloženém znění

vydalo
obecně závaznou vyhlášku města Uherské Hradiště o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu v
přiloženém znění

vydalo
obecně závaznou vyhlášku města Uherské Hradiště o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství v přiloženém znění
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vydalo
obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přistroj v
přiloženém znění

zvolilo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

předsedou kontrolního výboru Ing. Antonína Seďu
pana Michala Tafta, členem kontrolního výboru
RSDr. Bohumila Bystřického, členem kontrolního výboru
pana Vladimíra Pavelku, členem kontrolního výboru
Ing. Františka Rochovanského, členem kontrolního výboru
Ing. Jaroslava Zatloukala, členem kontrolního výboru
MUDr. Jiřího Jeřábka, členem kontrolního výboru

zvolilo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

předsedkyní finančního výboru paní Ludmilu Hanákovou
Ing. Blanku Vyoralovou, členkou finančního výboru
pana Josefa Sátoru, členem finančního výboru
Ing. Jana Adama, členem finančního výboru
Ing. Zdeňka Hrdinu, členem finančního výboru
Ing. Milana Škarku, MBA., členem finančního výboru
Mgr. Ivana Lepku, členem finančního výboru

určilo
sedmičlenný finanční a kontrolní výbor

schválilo
1. neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří vykonávají funkci předsedy komise rady
města vyjma komise pro nakládání s majetkem města, poskytnutí měsíčních odměn dle
nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění, s účinností od 1. ledna 2011 dle předloženého
návrhu
2. neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří vykonávají funkci místopředsedy komise
rady města vyjma komise pro nakládání s majetkem města, poskytnutí měsíčních odměn dle
nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění, s účinností od 1. ledna 2011 dle předloženého
návrhu
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3. neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří vykonávají funkci člena komise rady
města vyjma komise pro nakládání s majetkem města, poskytnutí měsíčních odměn dle
nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění, s účinností od 1. ledna 2011 dle předloženého
návrhu
4. neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří vykonávají funkci předsedy komise pro
nakládání s majetkem města, poskytnutí měsíčních odměn dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v
platném znění, s účinností od 1. ledna 2011 dle předloženého návrhu
5. neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří vykonávají funkci místopředsedy komise
pro nakládání s majetkem města, poskytnutí měsíčních odměn dle nařízení vlády č. 37/2003
Sb., v platném znění, s účinností od 1. ledna 2011 dle předloženého návrhu
6. neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří vykonávají funkci člena komise pro
nakládání s majetkem města, poskytnutí měsíčních odměn dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v
platném znění, s účinností od 1. ledna 2011 dle předloženého návrhu
7. neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří vykonávají funkci předsedy výboru
zastupitelstva města, poskytnutí měsíčních odměn dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v platném
znění, s účinností od 1. ledna 2011 dle předloženého návrhu
8. neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří vykonávají funkci místopředsedy výboru
zastupitelstva města, poskytnutí měsíčních odměn dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v platném
znění, s účinností od 1. ledna 2011 dle předloženého návrhu
9. neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří vykonávají funkci člena výboru
zastupitelstva města, poskytnutí měsíčních odměn dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v platném
znění, s účinností od 1. ledna 2011 dle předloženého návrhu
10. místopředsedům a členům výborů, kteří nejsou členy ZM, princip udělování odměn
formou finančních darů dle předloženého návrhu s účinností od 1. ledna 2011
11. předsedům, místopředsedům a členům komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva města,
odměny formou finančních darů dle předloženého návrhu s účinností od 1. ledna 2011
stanovilo
že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva města
poskytne jako součet zastupitelstvem stanovených odměn za jednotlivé funkce

schválilo
plán práce Zastupitelstva města na rok 2011
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